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DISCLAIMER GREAT THINGS HAPPEN WHEN

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

עתידייםלאירועיםהמתייחסיםותפעולייםפיננסייםנתונים,אומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,(1968–ח"התשכ)ערךניירותבחוקא32בסעיףכהגדרתועתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת

הקמהעלויות,נכסיםומימושהשקעהתוכנית,לפיתוחזמניםלוחותצפי,ופיתוחבתכנוןלפרוייקטיםביחסונתוניםתחזיות,שלההמוחזקותוהחברותהחברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם

ניסיוןפיעלנעשתהאשרהחברהשלהסובייקטיביתהערכתהעלמבוסס,כאמורזהמידע.ממנההנגזרהגלובליהכלכליוהמשברהקורונהמגיפתלהשפעותוכן,אחריםפיננסיםונתוניםעתידיותוהכנסות

השפעתןועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסףשלההמוחזקותוהחברותהחברהשלקייםמידעבסיסעל,החברהשצברההמקצועיוהידעהעבר

.זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועיםכפיוהכל,החברהפעילותעלהצפויה

להתברריכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוההצהרה,מדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמילרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות.כשגויה

,החברהשלהתקופתיבדוח"סיכוןגורמי"הכותרתתחתזאתובכלל,בישראלהערךניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידעהחברהשלהתקופתיבדוחכמפורטשלההמוחזקותוהחברותהחברה

גידול,תחרות,נכסיםופיתוחחידושבתחוםבפעילותהכרוכיםסיכונים,מהותייםושוכריםהשיווקרשתותשלהשכירותבמדיניותשינויים,גאוגרפייםאזוריםעלהמשפיעיםכלכלייםתנאיםביניהם

אישוריםקבלתוכן,והשפעותיההקורונהלמגיפתלבבשיםלרבות,שלההמוחזקותוהחברותהחברהשלהפעילותבאזוריוהגיאופוליטיתהכלכליתבסביבהההתפתחויות,אחרותוהוצאותתפעולבהוצאות

.זובמצגתמהאמורמהותיבאופןשונותלהיותעלולות,החברהשלהפעילותתוצאותכןועלהחברהשלההשקעותתוכניתוהשלמת,הפיתוחפוטנציאללמיצויהנדרשיםרגולטוריים

אירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייביםאיננו,החליםערךניירותחוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו,שקרונסיבותאו

ערךניירות,לקנייהלהירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוזובמצגתהכלולהמידע

לניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהם

.מ"בעגלוב-גזיתשלהערך
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2021רבעון ראשון 

ח"ו מיליוני ש

שיעורי תפוסה
2021, במרץ31ליום 

93.2% 91.7% 95.1%
86.0%

98.1%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

פרמטרים תפעוליים
באזורי הפעילות

שוכרים בישראל מזנקים לאחר הסגרפידיונות

NOIבאיחוד יחסי ברבעון

3.0%63%

דגשים עיקריים

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח 
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה

GAZIT
GLOBE

- 18.2%

93.2%
כ"סה

בנטרול שערי חליפין  )12.1%-באיחוד יחסי קטן בNOI-ה
298לעומת הרבעון המקביל אשתקד( 9.7%-בכקטן  262

Q1/2020 Q1/2021

(1% .12)
-8.1%    -11.9%   -36.0%   +11.6%  -41.0%

מנכסים זהים ברבעוןNOI-ב18.2%-קיטון של כ

הקיטון נובע בעיקר מההגבלות שהטילו הממשלות  

, במדינות בהן החברה פועלת בעקבות מגפת הקורונה

ב שהייתה פתוחה לפעילות לכל אורך הרבעון"למעט ארה

3

2%.7

,  2019לעומת התקופה המקבילה בשנת 2021בחודשים מרץ ואפריל 
ללא תקופת הסגר ובתי קולנוע שנותרו סגורים



גזיתשלהנכסיםמשווי80%
.מטרופולינים16-במרוכז

המשרת צרכים ושירותים יומיומייםתיק נכסים אורבאני

.2021,במרץ31-לנכוןשדווחכפי,2021בשנתהראשוןברבעוןהקבוצהחברותשלNOI-בהחברהשלהיחסיחלקה*

סופרמרקטים  
15%ובתי מרקחת

,  משרדים
,  בנקים

מרפאות  
ושירותים  

14%

אופנה
30%

אוכל והסעדה
11%

קמעונאים שונים  
(ללא אופנה)

22%

בידור
5%

עשה זאת בעצמך  
3%וריהוט לבית

תיק נכסים איכותי משולב נכסים פתוחים למחצה באזורים  
.ללא תלות בדיירים מהותיים, אורבניים צפופי אוכלוסין

בוסטוןאביבתל
וורשהיורקניו

שטוקהולםפראג
פאולוסאוהלסינקי

:*פיזור גיאוגרפי על פי שכר הדירה באיחוד יחסי :*תמהיל דיירים על פי שכר דירה יחסי

חוזי שכירות בקבוצה9,200

,  במרץ31נכסים ליום 102
2021

סופרמרקטים בתיק  
הנכסים 140

תרומת הדייר הגדול בקבוצה  
באיחוד היחסיNOI-מה ~1.8%

:נתונים נבחרים

GAZIT
GLOBE

4

ישראל
11%

ב"ארה
4%

נורבגיה
14%

שבדיה
9%

פינלנד ואסטוניה
15%

פולין
20%

כיה'צ
7%

סלובקיה
2%

רוסיה  
7%

גרמניה
1%

ברזיל
9%

קנדה
1%



20-ינו 20-פבר 20-מרץ 20-אפר 20-מאי 20-יונ 20-יול 20-אוג 20-ספט 20-אוק 20-נוב 20-דצמ 21-ינו 21-פבר 21-מרץ 21-אפר

תקופת סגר פעילות רגילה

(פרט לעסקים חיוניים)תקופות הסגר בחברות בבעלות מלאה 
GAZIT
GLOBE

מרכזים מקורים

מרכזים לא מקורים

חזרה מהירה לשגרה בתנועת המבקרים ופדיונות השוכרים  , לאחר הקלה במגבלות בטריטוריות השונות

2021ברבעון הראשון בשנת ( 57%)ימים 52-המרכזים היו סגורים לפעילות כ–בישראל •

הנכסים היו פתוחים לפעילות לאורך כל הרבעון –ב "ארה•

,                                                                       2021באפריל 18-במרץ ועד ה6-המרכזים היו סגורים החל מה–סאו פאולו , ברזיל•
למועד פרסום הדוחות המרכזים פתוחים לפעילות
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(בחברות הפרטיות)הסכמי שכירות חדשים 
GAZIT
GLOBE

הסכמי שכירות חדשים לרבות בשל מימושי אופציות  67-במהלך הרבעון נחתמו כ•
ר ובשכר דירה "אלף מ16-בשטח להשכרה של כ, בנכסים הפרטיים של החברה

.על שכר הדירה ששולם בגין אותם שטחים3.4%-בכממוצע משוקלל העולה 

בשכר הדירה הממוצע לעומת  3.6%-בישראל במהלך הרבעון נרשמה עליה של כ•
.שכר הדירה ששולם בגין אותם שטחים

G MIKADO CENTER | TEL AVIV 
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GAZIT
GLOBE בתכניתהתקדמות משמעותית 

למימוש נכסים שאינם נכסי ליבה

350
₪מיליון 

מקדוניה

גרמניה, מינכן

רמת אביב

יתרה למימוש

362
₪מיליון 

216
₪מיליון 

72
₪מיליון 

650
₪מיליון 

+

הושלמה מכירת קרקע במקדוניה  
התמורה  -₪מיליון 72-תמורת כ

התקבלה במלואה

,  מכירת נכס במינכןהושלמה
₪מיליון 362-גרמניה תמורת כ

התמורה התקבלה במלואה 

למכירת חלק  נחתם הסכם
החברה בקרקע ברמת אביב 

₪מיליון 216-תמורת כ

100%

בוצע
65%
מהתוכנית

1
₪מיליארד 

נחתמו הסכמים מחייבים למכירת  
₪מיליון 650-נכסים בסך של כ

(₪מיליארד 1מתוך תוכנית בהיקף של )

פעולות להגדלת וחיזוק מבנה ההון

7



SS NOI(41%)

98.1%תפוסה

13.9% גידול בפדיונות בנכסים זהים  
ללא חודשי הסגר והסינמה סיטי

תוצאות ונתונים

ח''שמיליון  -התפתחות ה

NOI

המסחרייםהמרכזיםהראשוןהרבעוןבמהלך•
ימים52-כלפעילותסגוריםהיובישראל

חיונייםלעסקיםפרט,הגבלותעקב(57%)

מתחמיםהינוהנכסיםתיקמשטח57%-כ•
Open)"פתוחים Air)".

לשוכריםמושכריםמהשטחים45%-כ•
.הסגרבתקופותלפעולוהמשיכוחיוניים

הינםבישראלהנכסיםתיקמשטח28%-כ•
מהחנויות57%-וכשכונתייםנכסים

.חיוניותהינןהשכונתייםבמתחמים

מספר הנכסים

שווי הנכסים

GLA
שטח להשכרה

3.7 B
NIS

168K
SQM

12GAZITISRAEL

153 160 171 
147 

24 

8.1 אקונומי ממוצע  -ציון סוציו
אשכול פנים עירוני

8

ישראל



GAZITISRAEL G CITY  ר"אלף מ65-הוספת מגדל מסחר ומשרדים בשטח של כ*

100%)%(חלק החברה 

65,000(ר"מ)שטח להשכרה 

מסחר ומשרדיםשימושים

Q2/2021מועד התחלת הקמה 

Q2/2023מועד סיום משוער מסחר

Q4/2025מועד סיום משוער משרדים

G-בהקייםלנכסתוספתבנייתהחלה Cityלציוןבראשון,
בבעלות,דונם80-כשלבשטחפרטיתקרקעעלהממוקם

הקו)בבנייההנמצאתהקלההרכבתלתחנתבצמוד,החברה
.(ישראלרכבת)דייןמשהמתחנתמטר500-וכ(הירוק

הגישההחברה,ודיפוןחפירה,להריסהבנייההיתרהתקבל
.המרתפיםלבנייתלהיתרבקשה

| G CITYראשון לציון 

9 לרבות פרטים אודות היקף הפרויקט המתוכנן ולוחות  , המידע להלן* 
.למצגת2לפרטים ראו עמוד . הזמנים להקמתו מהווים מידע צופה פני עתיד

הבנייה  
החלה



NORTH AMERICA

BRICKELL I MIAMI Illustration

GAZITHORIZONS

: *פוטנציאל רב ליצירת ערך בתיק הנכסים הקיים

עלקומות48בעלמגדללהקמתתכנוןבשלבי•
לשימושיםהמיועדיםר"מ35,000-כפני

.ומלונאותמגורים,משרדים,מסחר–מעורבים

:כניסה לתחום הדיור להשכרה

בנייןלרכישתמחייבבהסכםהתקשרההחברה•
בלבדיוריחידות262הכולללהשכרהמגורים

בהשקעה,פלורידה,מיאמישלהעסקיםאזור
כפופהההסכםהשלמת.דולרמיליון100-כשל

.מקובליםמתליםלתנאים

לכניסהמתקדםומתןמשאמנהלתהחברה•
מגוריםמגדללבנייתייזוםבפרויקטלשותפות
,בטמפהדיוריחידות334הכולללהשכרה
.דולרמיליון135-כשלבהשקעה,פלורידה

ב"ארה

GLA
(Company’s share)

559 M
USD

58K
SQM

12 מספר הנכסים

שווי הנכסים

86%

התמקדות בערים מרכזיות בעלות  
נתונים דמוגרפיים חזקים

השקעה בנכסים בעלי שימושים מעורבים  
אשר קיים בהם פוטנציאל השבחה ויצירת  

ערך משמעותי

מיליון דולר

תוצאות הרבעון

תפוסה

-התפתחות ה

NOI

10

5.9

14.0 14.5

3.5

SS NOI11.6%

המידע להלן אודות תכנית הפיתוח וההשקעה של החברה וכן צפי להשכרת  * 
.למצגת2לפרטים ראו עמוד , נכסיה מהווים מידע צופה פני עתיד



-התפתחות ה

NOI

117 

170 
220 

151 

39 

להנפקתתשקיףטיוטתהגישההחברה•
בבורסהמכרהצעתשלבדרךהפעילות

.*פאולו-בסאו

SHOPPING LIGHT | SÃO PAULO

נכסיםהמספר 

GLA176K
SQM

4.2Bשווי הנכסים
BRL

7
GAZITBRASIL ברזיל מיליון ריאל

95.1%שיעור תפוסה

11

SS NOI(36.0%)בתקופה

לאחר,פאולו-בסאובבורסההפעילותבהנפקתהראשוןהשלבבהצלחההושלם•
ריאלמיליון650-כשלחובגיוסלראשונההשלימהברזילגזיתהמאזןתאריך

.(ח"שמיליון405-כ)ברזילאי

170שלבמרווחונסגרהברזילאייםמוסדייםממשקיעיםרבלענייןזכתהההנפקה•
צמודה5.89%שלבריבית,הברזילאיהממשלתיח"לאגמעלבסיסנקודות

.שנים9.4-כשלארוךמ"מחעםהברזילאי((IPCAלמדד

לתנאי השוק ומצב התחלואה עקב  , בין היתר, השלמת ההנפקה אינה בשליטת החברה והיא כפופה* 
.וכן כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, מגפת הקורונה והשפעותיה



–אסטרטגיה בפעולה 
התמקדות בנכסים לשימושים מעורבים בערים  

מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין

.  חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות* 
.כפר סבא וסביון ושתי חלקות קרקע, לרבות הנכסים בראשון לציון–גוש דן ** 

GAZIT
GLOBE

NEW YORK

MIAMI

BOSTON

SÃO PAULO

WROCLAW

OSLO
STOCKHOLM

WARSAW
PRAGUE

HELSINKI

COPENHAGEN
TALLIN

TEL AVIV

PHILADELPHIA

TORONTO

80%

משווי הנכסים של גזית  80%
מטרופולינים  16-במרוכז 

2018בתחילת 69%-לעומת כ

אסטרטגיה

ניו יורק
בוסטון
טורונטו
פילדלפיה
מיאמי

**תל אביב וגוש דן

סאו פאולו

שטוקהולם
הלניסקי
אוסלו
קופנהגן
טלין
גוטרנבורג

וורשה
פראג
ורוצלב

10%

27%

11%

18%

14%

13
ASSETS

8 
ASSETS

10
ASSETS

24
ASSETS

7 
ASSETS
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MORUMBI| SÃO PAULO

BRIDGE TOWER  I  NEW YORK  I  NY

WARS SAWA JUNIOR | WARSAW

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

G KOCHAV HATZAFON | TEL AVIV 

תוצאות ונתונים פיננסיים
2021לרבעון הראשון לשנת 
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14,079 

9,679 

31/12/2016 31/03/2021

GAZIT
GLOBE שמירה על מאזן יציב

ואיתנות פיננסית
חוב נטונתונים עיקריים

4.4
ח"מיליארד ש

-בכנטו הקטנת החוב 

ח"ו מיליון ש

+

14

(סולו מורחב)ח "מיליארד ש1.1-יתרת מזומן ושווה מזומן של כ•
61.2%-( סולו מורחב)יחס חוב נטו לסך המאזן •
58.8%-( מאוחד)יחס חוב נטו לסך מאזן •
שנים  4.1-( סולו מורחב)ח "ממוצע חוב בנקאי ואגמ"מח•
3.54%-( סולו מורחב)ח "ריבית ממוצעת על התחייבויות ואג•

2021, במרץ31סולו מורחב ליום 

למועד פרסום הדוח הכספייתרות נזילות 

90

723
909

1,722

2021 2022 2023 כ"סה

לוח סילוקין אגרות חוב 
2023עד סוף שנת 

.2021, במרץ31סולו מורחב ליום 

31/03/2021*

מצטבר 
עד סוף  

2023

ח"ו מיליון ש

2.4

ח"ו מיליארד ש

כולל התמורה ממכירת  
הנכס בגרמניה ומגיוס  

החוב בברזיל שהתקבלה  
לאחר תאריך החתך

2021, במרץ31ליום 



90

723 909 994 1,037 1,076 993
1,35510.1%

12.7%
13.8% 14.4% 15.0%

13.8%

18.9%

2.0%

7.0%

12.0%

17.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3.8% 4.0% 3.2% 3.7% 3.7% 2.1%4.0%

ואחריה2028

GAZIT
GLOBE (סולו מורחב)לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה

ח"מיליון ש לוח הסילוקין
31.3.2021סולו מורחב ליום 

שנים  4.3–( ח"אג)מ ממוצע "מח•

ריבית ממוצעת על התחייבויות  •
3.4%–( ח"אג)

15

1.7
ת ו ל י ז נ

2.4
*ח"מיליארד ש ח"מיליארד ש

ת ו נ ו ע ר פ

למועד פרסום הדוח הכספי  *



2021רבעון ראשון בשנת 
תוצאות עיקריות

GAZIT
GLOBE

3.0%63%

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה

שיעורי תפוסה
2021, במרץ31ליום 

ח"ו ש

כ"סה
-8.1%    -11.9%  -36.0%   +11.6%  -41.0%

93.2% 91.7% 95.1%
86.0%

98.1%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

93.2%

FFOלמניה
לעומת הרבעון  26.8%-בכלמניה ירד ברבעון FFO-ה

0.97המקביל אשתקד
0.71

Q1/2020 Q1/2021

(8%.26)

16

- 18.2%

השפעת מגפת הקורונה

תוצאות הרבעון משקפות את הסגרים המרובים בכל  •
הטריטוריות בהן הקבוצה פועלת

המתואם  NOI-מה19%-פגיעה של כ-רווח והפסד •
(פירוט בשקף הבא)ח "מיליון ש57-כ, באיחוד יחסי

מנכסים זהים ברבעוןNOI-ב18.2%-קיטון של כ

הקיטון נובע בעיקר מההגבלות שהטילו הממשלות  

, במדינות בהן החברה פועלת בעקבות מגפת הקורונה

ב שהייתה פתוחה לפעילות לכל אורך הרבעון"למעט ארה



298 

2…22 

8 
1 12 15 

NOI - רבעון 
2021ראשון 

ללא השפעת  
קורונה אטריום סיטיקון   ברזיל ישראל

רבעון ראשון 
NOI -2021

מדווח

14.
0

המתואם באיחוד יחסי ברבעוןNOI-השפעת מגפת הקורונה על ה
GAZIT
GLOBE

כתוצאה מהשפעת הקורונה שהוכרה ברבעון  ( 12%)ח "מיליון ש36-ירידה של כ•

(   שהוכרה ברבעון ושתוכר בתקופות הבאות)כתוצאה מסך השפעת הקורונה ( 19%)ח "מיליון ש58-ירידה של כ•

240

NOIמתואם כולל סך השפעת הקורונה
השפעת הקורונה שהוכרה ברבעון

השפעת הקורונה שתוכר בתקופות הבאות

17

NOI298באיחוד יחסי ללא השפעת קורונה
(36)השפעת קורונה שהוכרה ברבעון

NOI 262באיחוד יחסי מדווח ברבעון
(22)השפעת קורונה שתוכר בתקופות הבאות  

NOI   מתואם כולל סך השפעת הקורונה
240שהוכרה ברבעון ובתקופות הבאות

(12%)

(19%)

298

262



650
605

522

411 395

97

2016 2017 2018 2019 2020 Q1/2021

ח''ו מיליון  ש תזרים מפעילות שוטפת  
למניה סולו מורחב

2.19 2.31

2.83

2.26 2.46

0.77

1.53 1.67
2.12 2.26 2.46

0.77

2016 2017 2018 2019 2020 Q1/2021

ATR-תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מ

ATR-תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מ

ח''ו ש

תזרים מפעילות שוטפת ועלויות ריבית
GAZIT
GLOBE

+13%
CAGR

הוצאות ריבית
סולו מורחב, נטו

39.2- %

2020-2016בשנים 

18

2020-2016בשנים 

 3.9- %
2020-2019בשנים 



אור אקרמן
מנהל קשרי משקיעים

oackerman@gazitgroup.com 
+972.3.6948000

ל "משנה למנכ
ל כספים"וסמנכ

פרטי התקשרות:

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

עדי ימיני

19
| G CITYראשון לציון 


